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1. Загальнi поло}кення

_ 1,1, Щержавне пiдприемство <<Санаторно-оздоровчий комплекс <<Гiлея> НТК IЕЗ iM.с,о, Патона Нацiональноi академii наук Украй (далi - Пiдприемство) засноване на
ДеРЖаВНiЙ ВЛаСНОСТi, ПеРебУВае У вiдданi НuцiонurrЙоТ академiт наук украiъи (даrri _
Уповноважений орган управлiння) та входить до складу HayKoBo-T"bi""o.o комплексу
<<IнституТ електрозварюванЕЯ iM. е. о. Патона> НацiонаЛьноi академii науК УкраiнИ (далi -НТК кIЕЗ>) i вiдповiдЕо до постанови Бюро Президii Нацiональноi акЙмii наук УкраiЪивiд 22.03.1999 J$ l2l е правонастуrr""поЙ пансiонату "Гiлея" нтк IЕЗ iM. С,о. Патона,
СТВОРеНОГО ВiДПОВiДНО До постанови Бюро Президii A}i Украiни вiд 11.11.1986 м з89-Б,

1 .2. НайменуванЕя пiдприемства:
1.2. 1 НаймеIIування Пiдприемства украiЪською мовою:
повне -.щержавне пiдприемство ( Санаторно-оздоровчий комплекс <сiлеп НткIЕЗ iM. €. о. Патона Нацiональноi академii наук Украiни.

скорочене - ДП СОК <Гiлея>.

найменрання Пiдприемства англiйською мовою :

повне - state enterprise <sanatory-and-recreation institution
Technical Сепtrе of The Е. о. Paton Electric Welding Institute of
sciences of ukraine.

<Gileya> of National and
the National Academy of

скорочеЕе - SE SRI <Gileya>

1.3. Мiсцезнаходження Пiдприемства: 75722
район, смт. Лазурне.

Херсонська область, Скадовський

1.4. У своiЙ дiяльностi Пiдприемство керуеться Конституцiею та з€}конами УкраiЪи,
актами Президента Украiъи, Кабiнету MiHicTpiB Украiъи, Господарським кодексом
украiъи, актап{и та рiшеннями УповноважеЕого органу 5rправлiння, оорrur"uно-правовими
актЕlп{и, якi видалоться мiнiстерствап,{и, iншими органами виконавчоi влади, cTaryioM ндн
УкраiЪи, статутом НТК кIЕЗ> та цим Статутом.

ПiДПРИеМСТВО iДiйСНЮС Органiзацiю своеi дiяльностi вiдповiдно до законодавства
про caнaTopнo-KypopTHi заклади.

2. Мета та предмет дiяльностi

2.1. Пiдlриемство створене з метою забезпечення та Iтадання спiвробiтникам Ндн
Украiни, НТК (dЕЗ> та громадянаN{ послуг оздоровчого хар€жтеру з максимальним
використанЕlIм факторiв та rrриродних pecypciB регiону.

2.2. Предчtетом дiяльностi Пiдприемства е надання спiвробiтникаrrл Нтк dЕз), ндн
Украiни, пiдrриемствЕlllt, органiзацiям та громадянаN,{ Украiни, зарубiжних краТн
туристиtIНих та iнших послуг з органiзацii вiдпочинку, побуту, харчування, оздоровлення,
тимчасового проживання, iнша дiяльнiсть у сферi охороЕи здоров'я, а також iнша
дiяrьнiсть, яка не супереIIить Статуry i не заборонеЕа чинним зttконодавством..

2.3. ОсновЕими завданшIми Пiдприемства е:

створеЕIIJI максимаJIьно сприятливих умов дJIя вiдпочинку спiвробiтникiв Hf'K
(IЕЗ), НАН УкраiЪи та iнших |ромадян, що прибули на вiдпочинок;

органiзацiя проведеншI та обслуговування вiтчизняних та мiжнародних наукових
конференцiй, з'iздiв, ceMiHapiB, шкiл та симпозiумiв;
ЗабезпеченшI санаторно-курортного лiкування, оздоровпення та вiдпочинку;
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3. Юридичний стаryс Пiдприемства

з.1. Пiдприемство е юридичною особою. Пiдприсмство набувае rrрав та обов'язкiв
юридичнот особи з дати включення його до единого державного реестру.

з.2. Пiдприемство здiйснюс свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства та цього
Статуту як на територii Украiни, так i за iT межами.

3.з. Змiни до Статуту Пiдприемства вносяться за рiшенням Уповноваженого органу
управлiння та пiдлягають державнiй реестрацiт В порядку, передбаченому законом.

3.4. Пiдприсмство не може бути засновником iншот юридичноi особи.
3.5. Пiдприсмство мас самостiйний баланс, розрахунковий, валютний та iншi рахункив установах банкiв, печатку зi cBoiМ найменуванням, а також може мати товарний знак,

який реdструсться вiдповiдно до законодавства.
з.6. Пiдприсмство несе вiдповiдальнiсть за своiми зобов'язаннями в межах належного

йому майна згiдно з законодавством.
з.7. !ержава та Уповноважений орган управлiння не

зобов'язаннями Пiдприемства, KpiM випадкiв, передбачених
Украiни та iншими законами УкраiЪи.

3.8. Пiдприемство не несе вiдповiда,тьностi
Уповноваженого органу управлiння.

за зобов'язаннями держави та

3.9. Пiдприсмство мае право укладати угоди та iншi юридичнi акти з державними,
приватними структурами та органiзацiями, а також фiзичними особами, набуватлt
майнових та немайнових прав, нести вiдповiдальнiсть, бути позивачем i вiдповiдачем усудi вiдповiдно до законодавства.

4. Майно Пiдприсмства

4.\. МайнО Пiдприемства с державною власнiстю i закрiплюеться за ним
}пповноваженим органом управлiння на правi оперативного управлiння.

4.2. Майно Пiдприемства становлять ocHoBHi фонди та оборотнi засоби, а також iншi
цiнностi, BapTicTb яких вiдображаеться в самостiйному балансi Пiдприемства.

4.з. Щхrерелами формування майна Пiдприсмства е:

державне майно, передане Пiдприсмству Уповноваженим органом управлiння;
доходи, одержанi вiд реалiзацii путiвок, послуг, iнших видiв господарськоТ дiяльностi
Пiдприсмства;
капiтальнi вкладення i дотацiТ з бюджетiв;

несуть вiдповiдальностi за
Господарським кодексом
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- \IilI'IHo' придбане в iнших суб'сктiв господарЮвання, органiзацiй .Ia громадян у.BcTaHoB_leHoNIy законодавством порядку;
- кошти, o:epTtaHi Пiдприсмствопt згiдно з нацiона,тьними i дерх<авними програмами;
- iтlшi Jlltере--tа. не забороненi законодавством.

+,4 ПiдприсмСтво В установленомУ законодавством порядку забезпечус оформлення
,: JCP){{OBH\I ре€страцiю речових прав на об'екти, права на якi пiдлягають державнiй

_ ;:.ТРаЦii.

_ 1,5, Контроль за ефективнiстю використання, збереженням та облiком закрiп-пеного за, -прI,1€\{ствоrt rtайна здiйснюс Уповноважений орган управлiння.
-1.б. Пi:присмство не \,Iac права безоплатно передавати нацежне йомy rтайно iншим

.].:JIIЧнI{}I та фiзичнил.t особап,t, Kpil,t випадкiв" передбачених законом.
-1,7, Вi:'tl;ТtеННЯ ПiДПРИеМсТвоNt л,tайнових об'сктiв, tцо нале}кать до основних фондiв,,_,,iснюстьСя вlIключНо на конКурентниХ засадаХ за рiшелtняпt Уповноваженого органу

. ].1в,liння в порядку, встановленоNIу законодавством.
вiдч),;кення нерухомого майна здiйснюсться за умови додаткового погодження в

- _ -iHoB-leHo\I\, порядку з Фондом дерiкавного майна Украiни.
Розпоря-],ПатисЯ в iншиЙ спосiб плайноп,t, rцо нале)l(ить до основних фондiв", -пJ]IIC\IсTBO \lae право лише у N,Iежах Iтовноважень та у спосiб" rцо передбаченi_ -ПtlJзРськII\I кодексом Украiни та iншипти законами УкраiЪи.
-1,8, КОШТr1. ОДеРЖаНi ВiД ПрОДажу птайнових об'ектiв, що належа.tь до основних

э_liв ГIi:пРllсlrства, виItористОвуються вiдповiд]{о до затверд>ltеного фiнансового плану.-1,9, Пi:пI]ItсмствО N{aC lrравО здавати в оренду в установленох,Iу в НдН Украiни]]яflt\' пi:tlрrтспtствам, установаN,{ i органiзацiям. а такох( грол,{адянам нерухоме майно- -iB_-Ti, СПорt,--1ц. нежитловi припtirцення) та iHrrie oкpevle iндйвiдуа;Iьно визначене Ma}-IHo
: f :]IК\'I]аНI]Я, ТРаНСПОРТНi ЗаСОбlТ. iHBеHTap та ir,rmi матерiапьнi цiнностi. якi йомч

.-_е,т.ать). а Taкollt спис}/вати його з балlнс1 .

],i0, Спrтсання з бапансу Пiдприспlства не повнiсr,ю аN,{ортизованих основних tРондiв.
-- 1lТОРСЬКоi заборгованостi. по якiй NIиIIув строк позовлоТ давностi, кредиторсьtсоi
_, ,l1lгованостi, стосовно якот повернуто виконавчi докyменти, боргiв ш]одо нестачi:,llrНо-\I3Те]-'liаlьниХ цiнlIостей. нестачi цiнностей понаД норN,Iи збиткiв. збиттtiв вiд_-rЗНня ToBapiB. ntaTepiauiB та продукЦiТ 1, випадках, якщо не виявлено винуватих осiб,,:\ боргiв' а такох{ прискорена аltортизацiя основних фон;liв, здiйснтоються за

' f ,{\ е н Ня\t }'по вн овах(еного органу управ-lriння.
-{ 1 1, Пi:присN{ство здiйснюс корист,vвання зеN{лею та iншилти природн'1N,{и pec\/pca*{it

= :,Bi:tTo f O _\Iети cBoci дiяльностi згiдно iз закоttодавствоNI.
-+.1]. Збltтки, завданi ПiдприелтсТВY в рез.ч_пьтатi поруIJ]ення його мал-тнових прав- 

] l:_]яна\II1- юридиLIними особалtи i державни[,{и органами, вiдшкодовчarоaя
_=]]jfc\fcTBr вilповiдFlо до закону.

- j - --
:_'_'':1._-; 

l"-l:\_u"'Та 
ПереДане До сТаТ}'ТноГо капiталУ Господарських органiзацiй i щЬдо

,_,, \I,],]"lI]з не \Io)ltyTb вчинятися дiТ. наслiдко\{ як}Iх х,Iоже бути його вiдччrкенrrя.

5, Розrriр i порядок формуванпя ста'утного капiталу та порядок створення
спецiа.пьlllrх (чiльових) фондiв

_':,, CT",T"THTtli капiтап I1iдприсN,{ства формусться шляхом передачi Уповноваженим: ],i \ п:lзв,iiнlIя нерухомого пlайна, коrштiв. цiнних паперiв,iншЪго мrайна та пrайнових

-, ] CTaTi тн',Ili капiтал вважа€ться с(lорлтованиr,{ з дати лередачi в установ-ценом\/_,,, Пi:пililс\lству майна, що закрiп-пеI{е за ни\{ на правi on"pn,uuu,o.u ;й;;;;;,;;;,: -,,]]:\\,в-,1ння вiдповiдних коштiв на баrtкiвський paiyHoK Пiдпри.r.r,uu. '



5.3. Статугний капiтал Пiдприемства становить 6130492.00 (шiсть мiльйонiв СТО

;_ь тIIсяч LIо,гириста дев'яносто двi) гривнi.
j ]. Рiшення про змiнУ (збiльшення, зменшення) розмiру статутного капiталу

.,-:]1с\lства прlтймаеться Уповноваженим органом управлiння з урахуванням вiдомостей
- ч - бr хгаlтерськоi звiтностi Пiдприемства.

j 5 ЗrliнrI. що вносяться до Статуту Пiдприемства у зв'язку iз змiною (збiльшеННЯМ,

: .'--ЗННЯ\I) г.'озrriру статутного капiталу, пiдлягають державнiй реестрацiТ.
:: r,. ПirпРIlсмствО створюе за рахунОк прибутКу TaKi спецiальнi (цiльовi) фонди,

- _-,,-.TeHi _].-rя покриття витрат, пов'язаних з його дiяльнiстю:
:, . ],DтIlзоцiiтнrlй фо"д;
- ,;_] розвirтк1, виробництва;

:_] споБ]lвання (оплати працi);
_ --,-; ,1r,..r-r.

-r 
ч/чlIftr.

: - Дrrортlrзацiйний фо"д створюеться за рахунок амортизацlйних вlдрахувань 1

:_..:1|]€ТЬсЯ:.rя вiдтвОреннЯ основних фондiв (устаткування, машин, будiвель тощо), якi
- -eci вttробництва пiддаються фiзичному та моральному зносу, через що втрачають

. ,]._I, сПо/I\ltвноi BapTocTi.
: S. ФонД розвиткУ виробництва створюеться за рахунок коштlв вlдрахувань вlд

_ . ] прIlбr тку в порядку, передбаченому законодавством. Кошти фонлУ
, :.1.Iов\-ються для розвитку матерiально_технiчноi бази пiдприсмства.

: q. Фон: споживання (оплати праui) створю€ться в розмiрах, якi визначаються згiдно
, .- a_]еВСТВо\1.

: 'rr f,+.epe,roM формуванНя фiнансових pecypciB Пiдприемства е прибуток (дохiд),

: _,,зешiiIнi вl:рахуваНня, безоплатнi або благодiйнi внески членiв трудового колективу,
-:,::\ICTB. органiiацiй, громадян та iншi надходження (включаючи централiзованi
, 

_,-_ьн1 вк.-]а.]ення та кредити).
j _ _. ВiIкористаннЯ фондiВ здiйснюстьсЯ вiдповiднО до фiнансового плану

-:.la],:aТВа.

6. Права та обов'язки Пiдпри€мства

_ ПirпрrтсN{ство мае право:

_ ; _iiTHtl п-Iанувати свою дiяльнiсть,
_ _;: вilповiдно до плану розвитку
_::.1),I \,правлiннЯ;

-,]:i];:iатIIся своiми фiнансовими ресурсами, забезпечувати максимаJIьну економlю

:,l :-::;_i;]i коштiв та iх цiльове використання,

: -,.::]-ння свосi дiяльностi купувати необхiднi матерiальнi ресурси у пiдприемств,

,,:- _:'-..l. \-сТаНов незаJIе}кно вiД форМ власностi., а також фiзичних осiб-пiдприемцiв;

. .':-:lI1 cBoi путiВки, послуГи за цiнаМИ, Що формуються вiдповiцно до умов
.,. ]|--.1 _,_ :iя;rьностi, а у випадках, передбачених законодавством, - Зо фiксованими

- ] '1:---':]'1'1 
'''u'П"'п*uхtеного оDганy ювати фiлiт, представництва,,] ,--;:_:-.],1 }'повноваженого органу управлlння утвор

.,_;;:_-: _: rншi вiдокремленi-пiдрозлiли без прав юридичноi особи з можливiстю

.:-].l, _ : ..,,. _.rчнllх i розрахункових paxyHKiB та затверджувати полох(ення про них;

визначати стратегiю та ocHoBHi напрями свосi
Пiдприсмства, затвердженого Уповноваженим

.-j_:_.l -.:i]\IeT договору, визначати зобов'язання, будь_якi iншi умови господарських

.:- ]l_:_-_-__':;tH. rЦО Не СУПеРеЧаТЬ ЗаКОНОДаВСТВУ;

_: ] :-.1.,,_rHo.]aBcTBoM украiни, Статутом НАН Украiни, акТаМи УповноваrкеноГо
-_:jl, .,,:.-:-tiння N4оже входити до об'еднань юридичних осiб з метою виконання

., ._:,.. _эI1\ завдань iз зберея<енням статусу юридичнот особи та фiнансовоi
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^ - Пi:прrlс\Iство зобов'язане:
, :...с-чl ватIt свою дiяльнiсть, передбачену цим Статутом;
, :,]e',r В:lТII виконання дер}кавних KoHTpaKTiB! дер}кавних замовлень та iнших

з::н;lч зобов'язань,

,, ';,'..-'-ir g3111 СВОСЧаСнУ Сшлату податкiв та iнших вiдрахувань згiдно iз
тшоЕо_]авством;
вЕкоЕ\ъати норми i вимоги щодо охорони
зацiонатъного використання i вiдтворення
еко_тогiщоТ безпеки;
__,.:.:]-rB:lTlI бr,хга-цтерський, оперативний облiк i вести фiнансову та статистичну
. .-_;_; згl:но iз заrtонодавством;

:,:-;_]кэ\. вlIзначених законодавствоN,I УкраТни, звертатися до Уповтловшкеного
_-, -1_-\ r пllав_riнн Я за НаДаННЯN,I згоди на вчинення Пiдприсмством знаLIIIого

- _ _ -jрaького зобов'язання;
;,-ечl BaTI1 У випадках та порядку, вI,Iзначеному законодавство\.{ Украiни, звернення

- .l. яка с заiнтересованою У вчиненнi господарського зобов'язання, до, :,:r]ВЗ,АеНОГО ОРГаНУ УПРаВЛiННЯ За НаДаННяN,I згоди на вчинення Пiдприсмством
, :,,1рського зобов'язання, ш{одо вчинення якого с заiнтересованiсть;
- * ],-,:,\ зllт]lся фiнансовоi дисциплiни;
,1,,,:lj1 на затвердження до Уповноваженого орану управлiння фiнансовий план. _:;]. \:сТВа:

- : :_,-]З-lТtI на--tежнi уN.{ови для високопродуктивноi працi, забезпечувати додержанItя
, j -, ]'-:1В'ТВа про працю, правил та норм охорони працi. технiки безпеки, соцiального

_ ,l .--, З.:Еня:

-- : _ -i:.]l iнвентарllзаlliIо наllежного йому державного майна для забезпечення
- ,-llH.'CTi даних бухгалтерського облiку, фiнансовоТ звiтностi та стаrистl.tчноТ
_ . ::,::llil' згiдно iз законодавствоN,{:
_: ].:,l, В:lТIIСЯ ВИN,IОГ ЗаКОНОДаВСТВа ПРО ДеРЖаВНУ ТаСМНИЦЮ.
-' JlЯ затtупiвелЬ ToBapiB, робiт i послуг за дертtавнi коштII l1iдгlриел,тство

_ :,.. пl]оцеJ},ри закупiвель. визначенi законош,r.
_ 1' рэзi порушення Пiдприс]\,1ствол,{ законодавства про охорону iIавколиIпFiього
, _-., .е]]еJовипIа його дiя-цьнiсть шlотtе бути облrежена, тимчасово заборонена або
,..--,: зlJповiдно до законоДаВсТВа.
-' l-:rplTc}lcтBo здiйснtоС обробк5'персональних даних вiдповiдно до вLI\,{ог закон\,

_.:l , ]ii\IICT персональних даних).

7. Управлiнllя Пiдприсмсl.во]чI

_ _ _::,,в liння Пiдприсмством здitiснюсться згiдно з ци\{ Статутом.
_ -- 

-:,,-з--liння ПiдприсмствоN,I здiйснюеться його директороNt. який пiдзвiтнирi

навколишнього IIриродного середовища,
природних pecypciB та забезпечення

: : :_..,:-,: ],:.,- орlпцу управлiнняt.- -' . ::Зi',Irr]] Пiдприеп'rсТВа ПриЗI{аLIаСТЬся на ПосаДу Та звiльнясться з ПосаДи
:,i:'.--,:],: t]|]ГitНО\{ 1'ПРаВЛiННЯ за поданнrIN{ головноi органiзацii НТК кIЕЗ> за
,:,-l] |,l :.JНК\-РСНОГО ВiДбОРУ. В разi, якщо рiшення про проведеtlня конкурсного- _ _:'.1.1-; _о \'повноВажени\{ орГаноМ Управлiння.

J -.: _'ектОропr ПiдпРисмства УповноважениNI органом управлiння укладасться
",j ", Я::,:,\I\, визначаються строк найму, його права, обов'язки i вiдповiдальнiсть.

", =:-:_ьного забезпеLIення. звiльнення з посади, iншi умови найму за погодженняN,I
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- : -],it,_.,eKTop Пiдприсмства сап,tостiйно вирiшус питання дiяльностi Пiдприсмства, за
: . ].1 TIi\. шо вiднесенi Статутом до компетенцiТ Уповноваженого органу управлiння.- ] JllpeKTop Пiдприсмства та головний бухгалтер несуть персональну
. -..-bHicTb за додержання порядку ведення i достовiрнiсть об,T iку та статистичноi

a , __.

- - Ji:peKTop Пiдприсмства:
; - = ..1_1oBi:a_rbHicTb за виконання покладених на нього завдань. що визначеtri

! ']_.-

]з,, loBtpeHocTi вiд iп,reHi ПiдприсNIства, представляс його iнтереси в органах
- ] : ,,.зноТ в.-iеJи та органах л,tiсцевого саN{оврядування, iнших оргапiзацiях, а Taкoilt у
__: J;lH,]\ з юридичними та фiзичtlими особапtи;

: ] l-, € а:rtiнiстрацiю Пiдпри€мства]

.;lBr с вrtробни.rо-господарськ},. соцiсt-пьно-побутову та iнш,ч дiяльнiсть-],-__;,_5\ts_ бr,lРUutlиTU-rUUrlUлdРUt,к,v_. UUцra!lbtlu-truuyrUБy ld lti
.l ,:, ilствз вiдповiдно до ltlети ,га ос}"tовних напрямiв Його дiяльностi]

. :=l, ;]i1,с cTl]\,KTypy i штатний розпис Пiдприемства:
-].l:;oB.leнo\,Iy порядку призначас на посади та звiльняе з посад працiвникiв

, . i].1a\lства:
] ,:_,: фор..rr- i систему оплати працi, установлюс працiвникаN{ KoHKpeTHi розмiри
:,1] jil\ Ставок) посадових окладiв, винагород, надбавок i доплат з дотриманням норм
.1 .] _: _1 l i ;"I . п ер едб а.rених з аконодаtsств ом ;

- - a,:,з\ € Jаходи заохочення та дисциплiнарного стягнення до працiвникiв
_ -.].1': \1СТВЭ]

' :я-,+ii].сться коштами та плаЙноп,t Пiдприсмства вiдповiдно до цього Статуту та
. 1- ]lD rTDo.

-, :,-.:ч\ € ефективне використання та зберелtення майна, переданого Пiдприсмству;
: ] -1,, a \ \IL]BIi укладеного з Уповнова}I{ениN,I органоNI управлiння трудового контракту;
] ,1 -_--a _]оговори, видае довiреностi, вiдкривас в установах банкiв розрахунковиЙ та

- :-.\\ НКII:

_ -, ._ повi:а-rьнiсть за формrування та виконання фiнансових планiв,свосчасну
: :.:lb. JОJерх(ання трl,довоТ, фiнансовоТ дисциплiни i вип,tог законодавства.

8. Уповноватtелrий орган управлiння
-. _ :_]t-lвii..t ениЙ орган управлiння вiдповiдно до покладених на нього завдань:

- _:,l-,.1 :1шення про утворення, реорганiзацirо i лiквiдацiю Пiдприсмства;
_:- :i_tlення про проведення копкурсного вiдбору керiвника Пiдприсмства;

- 
-1 --1- :а посаду та звiльняс з посади ltерiвника Пiдприсмства. укладае iрозривас з

_- :.- -:. ].1 Пiдприемства контракт, здiЙснюс контроль за додержанняN,I вип{ог

:: -.- :'-,. CTaT.vT Пiдприемства та змiни до нього, здiйснюе контроль за додержанняIчI
_ _: _ 

'. Т\']

.-; -, . ,]t5'€KTiB дерrкавноi власностi, що перебувають у його вiданнi. здiйснюс
: . . : ,-,- е,ЬективнiстIо виItористання та збереlItення таких об'сктiв;
: _,'-_:' . iiHaHcoBi плани Пiдприсмства. здiйснюс коI{троль за iх виконанняN,{ у
., , : ;: '\I\ ПОРЯДКУ;

: .', : rtонiторинг фiнансовоi дiяльностi, зокрема виконання показникiв
. -, :,:,_ ...-iaHiB ГIiдприсмства, та в}кивас заходiв щодо полriпшення його роботи,

- _ _::.- 1 ,i]оведення щорiчних а),ди,Iорських перевiрок Пiдприемства;
' ._ . ,l l -it керiвника Пiдприеп,tства забезпечуе проведення ревiзii фiнансово-

_ __::,._-.:..l'_]iя,-тьностi Пiдприсмства в порялку, передбаченому законом;
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_ t]f7K\-C .]оговори про спiльн.ч дiяльнiсть. договори комiсiй, доручення та управлiння
.,;-IHtltt. з\{iни до них та контролюс виконання умов цих договорiв;

:.1яв.lяс Jep}KaBHe майно. яке тиN,{часово не використовусться, та вносить пропозицii
_,_]t] \-\IoB його подальшого використання;

:1 ,-,-.ас .]озвijl на оренду, передаLIу та списання маЙна Пiдприсмства;
::l;"trtac рiшення у випадках, визначених законодавство\,I УкраТни, про надання згоди
.: вIIIIнення Пiдприемствоп,t господарського зобов'язання, щодо якого е

].rTepecoBaHicTb, та значного господарського зобов'язання або про вiдмову в наданнi
-,:.:,_1i зГоди,
__..lснюс iншi функцiТ, передбаченi законодавствоN{.

9. Господарська дiяльнiсть Пiдприсмства

-, ]. Основним показником фiнансових результатits господарськоi дiяльностi
-.:.\1ства с прибуток.
- i. Прибr,ток Пiдприсil,Iства форп,r,чсться за рах.унок надход}кень вiд провадження

-.,:cbKoi Jiяльностi пiсля покриття п,lатерiit-пьних та прирiвняних до них витрат,
-: _ Hil оп-Iот1. прачi, сплати передбачених законодавством податкiв та iнших платежiв
:- ],lrcт\, вiдрахувань до цiльових та iнших фондiв, залишаеться у повному його
::::,T,еHHi та використовусться вiдповiдно до законодавства.
Прибугок Пiдприемства визначасться шляхом зменшення суми валового доходу
рЕемства за певний перiод на суму валових витрат та амортизацiйних вiдрахувань.
9.З. Розподiл прибутку Пiдприемства здiйснюсться вiдповiдно до затвердженого
tсового плану Пiдприсмства з урахуванням вимог Господарського кодексу УкраТни та
. _:KtrHiB }'краТни.
-- '. }' фiнансовом1, планi Пiдприслtства затвердхtуються cyмIi коштiв. якi
. .], ються дерlrtавi як власнику i зараховуються до державного бюдrrtету.

, < Ск.rадення, затверд}кення та контроль за виконанняп{ фiнансового плану
' i::\IaTBa ЗДlИСНЮЮТЬСЯ В УСТаНОВЛеНОМУ ЗаКОНОДаВСТВОМ ПОРЯДКУ.
- ] Пi:прt.tсп,tство вiдраховус та сп,rlачус до державного бюджету частиI]у прибутк1,
..-:!r лIо ПоряДку Та норМаТиВУ, ВиЗНаLIениХ ЗаконоДаВсТВоN'I.
- \1:rTT фiнансовоТ дiяльностi ГIiдприсNlства здiйснtосться згiдно з законодавство\.,I.

: r Зl:носттни Пiдприс\,Iства з iнпrил,tи пiдприсмства\{и, органiзацiями, громадrlна}lи
, - еLlэ\ господарськоi дiяльностi здiйснюються на ocHoBi договорiв або равових

: - _ Iirпрrlс\Iство здiйснюс зовнiшньоекономiчну лiяльнiсть згiдно з законодавством.
- , Пi.lпрl.tсrtство укладас в установ,ценоп,tу порядку угоди про спiвробiтництво з
..:] l]] t]i]ганiзацiями, приЙшtае рiшеIII{я про реалiзацiю своеТ господарськоi дiяльностi

: ] IIi:п1]IIсN,Iство затвердхiус кошторис витрат, одержус та використовуе кошти у
_.'.:::.lHtI та iнозеп,tнiЙ валютi, створюе фонди економiчного стиNIулювання.

-_,afjOBITx окладiв, умови запровад}кення та розмiри надбавок, доплат, премiл"r"

.. - та iнших заохочув&цьн].1х. компенсацiйних i гарантiйних виIIJIат
:. _.-\1rlься Пiдприсtчtствоп,l самостiйно i передбачаються в Полоrкеннi,

_ - : i:t]\I\ _]rIpeкTopoM ПiдприеN,Iства, та не суперечать чинноN,Iу законодавств)/.
' ' П_-iпрrtслтство самостiйно план}с свою дiяльнiсть, розробляс та затверджус

_ rе;,.gлgцтивнi плани виробнlтчого та соцiального розвитку, проволить
-,]]:::.\ :iя.rьнiсть. передбачену в Cтar:yTi, виходячи з попиту на послуги та

-., ;ii з.iбезпечення розвитк1, Пiдгtрисл,Iства. пiдвищення доходiв його працiвникiв.
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9.12. Пiдприемство сшrостiйно закуповуе необхiднi для виробничоi та господароькоТ
дiяльностi устаткування, сировину, матерiали, пztпиво та iншi матерiальнi цiнностi за
договорами.

10. Трудовий колектив та соцiальна дiяльнiсть Пiдприемства

l0.1. Трудовий колектив Пiдпри€мства становлять yci громадяни, якi беруть rIасть у
його дiяльностi на ocHoBi трудового договору (контракту, угоди) або iнших форм, що
регулюють труловi вiдносини працiвника з Пiдприемством.

10.2. Повноваж9ння трудового колективу Пiдприемства реалiзуються зЕIгitльними
збора"пли (конференцiею) та через ik виборнi органи.

10.3. Щля представництва iHTepeciB трудового колективу на загальних зборах
(конференцii) трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до
скJIаду якого не може входити керiвник Пiдприемства.

10.4. Члени органу колективного сilмоврядуваншI обираються таемним голосуванням
на три роки не менше як двома третинами голосiв. Члени виборного органу не можуть
бути звiпьненi з роботи або переведенi на iншi посади з iнiцiативи адмiнiстрацii
Пiдприемства без згоди вiдповiдного виборного оргztну цього колективу.

10.5. Виробничi, трудовi i соцiальнi вiдносини трудового колективу з адмiнiстрацiею
Пiдприемства регулюються колективним договором.

10.6, Питання соцiального розвитку, зокрема полiпшенлrя }мов працi, життя та
здоров'я, гарантiТ обов'язкового медичного страхування працiвникiв Пiдприемства та ik
сiмей, вирiшуються трудовим колективом за уIастю керiвника Пiдприемства, якщо iнше
не передбачено законодавством.

1 1. Припинення дiяльностi Пiдприсмства

11.1. Припинення дiяльностi Пiдприемства здiйснюеться шJuIхом його реорганiзацii
(злиття, приеднаЕня, подiлу, перетворення) або лiквiдацii за рiшенням Уповноваженого
органу управлiння, а у випадках, передбачених законом, - за рiшенням суду.

11.2. Лiквiдацiя Пiдприсмства здiйснюеться комiсiею, призначеною Уповноваженим
органом управлiння) а в разi припинення його дiяльностi за рiшенням суду - комiсiею,

утвореною вiдповiдно до рiшення суду.
11.3. З моменту призначення лiквiдацiйноi KoMicii до Hei переходять повноваження з

управлiння Пiдприемством. Лiквiдацiйна комiсiя складае лiквiдацiйний баланс
Пiдприемства, подае його на затвердження до Уповноваженого органу управлiння.
Порядок i строки проведення лiквiдацii, а також строк дJuI зzl",Iви гrретензiй кредиторамr{
визначаються законом.

11.4. Працiвникапл Пiдприемства, якi звiльн-tцоться у зв'язку з його реорганiзацiею чи
лiквiдацiею, гараятуеться додержання ix прав та iHTepeciB вiдповiдно до зzжонодавства про
працю.

11.5. Пiдприемство вважаеться т€tким, що припинило свою дiяльнiсть, з дня внесення

до €диного державного реестру запису про державну реестрацiю його припинення.
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